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 العربية التقنيات اخلاصة املستخدمة لغريالناطقني يف تعليم اللغة
(Special Techniques used in Teaching of Arabic to 

Non-Native Speakers) 
 

 شهنازظهري
 

Abstract 
 
 

This Article is based on complete information about the special skills 

(both human and machine-driven) used for teaching of Arabic to non-

Native Speakers. In today’s world, now a global village, a person can 

communicate with another in seconds around the globe, so no distance 

has now remained between a teacher and a student. Although the 

communication gaps have been filled by the fastest E-Technology, but in 

the developing countries, including Pakistan, people are still facing 

difficulties in learning-teaching process. We have to make education 

(especially teaching of Arabic language as it is the language of the basic 

sources of our religion) interesting & easily understandable. We should 

be equipped with both human and technical expertise, and in case of 

non-availability of one, we shoukd be able to shift to the other.This 

article presents  a detailed report about the functions of both human & 

mechanical techniques in the field of language learning, which can be 

used in both formal and non-formal systems of Education. 
 

لقد تعلم اإلنسان اللغات منذ القدم وطرق العديد من  الوسنا ل لنمعلم اللغاتووووتند ت نورت ابسنالي  
واملنننا ل للننمعلىلم ن  صن وإننلا ن  مننا وإننلا نليننل اون منن  سننهولي وتنننو. فيكننادان ي نندىلتانووو هنا  

لغريالنناطق    تعلنم تقنيات عديدة لمعلم صي لغي م  لغات العامل ولك  المقنيات اخلاإي اليت تسنمددم 
اللغنني امل لو نني  ننأ هننذا صع ننان املمعلمنن  نفسننياد وتنمننأ  ننيهم تنندرات ننا ينني ب ننذ اللغنني ال انينني  لغنني 

  نسانيي كذلك تقنيات آليي  اون نوضحهما ابلمف يل :نو أ تقنيات 1 اهلدف
 

                                           

 ابكسمان -ابسماعة املساعدة جبامعي العالمي نتبال املفموحي إبسالم آابد   
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 : التقنيات اإلنسانية

المقنيننات اإلنسننانيي  ننأ  -اننن  املاكينننات  نننا   عننت المقنيننات منن  ساننن  اإلنسننان واب ننر  منن  س
   ناملعلم اإلنسنان واولني معناد   مسنهيالت   سنبيل تعلنم اللغني  والعواطن  والمقنينات املاكينينيالعبارة عن  

البداينننني الناسحنننني لوكننننان ابتوارصوالكلمننننات ا دينننندة صوالق نننني نسننننانيي   تعلننننم اللغنننني اإلمقنيننننات الومنننن  
 ول ال  وا ذا نليهاصي نكمي م  نكات صد يي فنمباه نفسيي اصوالشعرصوالسؤال صوالفكا ي صو 

 

 البداية أو التمهيد :
البدايي   المعليم هلا صمهيني كبنرية فسنيما    دايني تعلنيم اللغني ال انينيو بن البدايني الناسحني هلنا آ رننا يني  

 كما صن البدايي الفاشلي أتيت  سلبيات عديدةو
 

ي   تعليم اللغي ال انيي ا مل  العلماء   صنوا. البدايي ولكنل لنل رصي  مننهم من  ع ن  بمهيي عمليي البداي نظراد 
صن البداينني تكننون مننؤارة نعا كانننا ابلشننعرصوابلق عي ابد ينني واتننبد  ع ننهم صن البداينني منن  اتننروف ومنهننا ن  

طننرق البداينني ننند صن    مجينن  ولكنن   عنند نمعننان النظننر  الكلمننات ون  البسننيئ شننيياد  شننيياد لكوةننا ممدرسنني
 ذا أبسماعه كما صن ابسماع ميكن  لنل الوإنول    صنح ال رق  بن ال ال  يسمأنس  ابسلوا اتواري م 

ن  املشاكل وال عوابت اليت يواسهها ال الا صانناء تعلنم اللغني ال انيني وميكن  ل سنماع شنرد املنادة وتوضنيحها 
  البدايي الناسحي ضروريي   تعلم اللغيو   ابإلشارات اتسيي واملعنويي صاناء الدرس

 

 احلــوار:
 وحنندي    اتوارموتنن  منن  املواتنن    اتينناة اليومينني وااإنني   املراحننل ابو  منن  الكمنناا املدرسننأ 

)ويشنمل المعنارف والمحناث من الد         اان  صوصك رم  املمكلم  ع  موت  م  املوات  الماليني  لقناء
  البنننك    املكمنن     ا امعننيووون     امل عننم    الفننندق  ربينند    امل ننار السننوق   مكمنن  ال

ا هنننننات ابر ننننن  وكيفيننننني النننننذ اا ن  السنننننوق  ال قنننننس وابحنننننوال ا ويننننني  صوالموتينننننا وصثم ابسنننننبو. 
 صوامل ننارم الدووون  منن  املوضننوعات البسنني ي عات الفا نندة العملينني وحبىلننذا لوسنن ل اتوارملوتنن  معنن  منن 
املواتنننن  ال بيعينننني و عنننند علننننك كمنننن  وإننننقل وصعنننند لل النننن     املراحننننل اف مدا ينننني ف نننند صن يكننننون   
اتوارشننأء منن  افإنن ناعيي والالطبيعينني لكننأ يال ننم الدارسنن  املبمنند    صمننا   املراحننل املمقدمنني وعلننك 
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اسنيي وح نلوا علن   عد صن يكون ال ال  تد متكنوا م  الن ق اببإوات ال نعبي وعر نوا الباكين  ابس
تسننئ وا ننرم  املفننردات ابسننم اعمنا صن نقنندم هلننم اتننواردون إننقلل صو.ننويره صواملسنناس  ننلو صمننا منن   حينني 
ابسنلوا  يكنون صسنلوا اتوارا يند سنهالد  رىلاتناد ومعنرباد وتكنون مجلنل ت نرية لين  يسنهل علن  النندارس 

 و2عليم اللغات ابسنبييحفظل ع  ظهرتل  نن صمك  وللحفظ ع  ظهرتل  مكاني  امي   ت
 يسمددم اتوار  املسرحيي والدراما صي اد إلي ال الرسالي ن  عامي الناس أبسر. وصسهل طريق ممك و

 

 عيند ن  اخللفيني ال قا يني للممكلمن  صإنالد ابللغني العر يني وكمنا نعلنم صن  عن  اتوارا يد يشريم  تري  صو
ي  قئ صي صننل فيندرس  قنئ ابإنوات واملفنردات والباكين  بي لغي صسنبيي فيدرس اللغ املعلم الك ء

للمعبريالسنننمعأ الشنننفوي الكمننناض ولكننن  صي ننناد ينقنننل ن  الدارسننن  ابسانننن  للغننني العر يننني النننبا  ال قنننا  
    هأ تقنيي اتوار  تعلم اللغيو3للمسلم 

 

البشنننننر اإلنسنننننان  وكاننننننا  نننننأ مننننن   عنننننت المقنينننننات اإلنسنننننانيي اخلاإننننني النننننيت تكنننننون مسنننننمددمي مننننن  سانننننن 
وفاملاكيننننناتوبن  نننننا  عنننندىلة عوامننننل تنننند ل   إننننميم تعلىلننننم املهننننارات اللغوينننني وفتسننننم ي  صسهنننن ة اتاسنننن  

نن تعلننننم اللغنننني يقننننوم صحيننننا د علنننن  مواتنننن  آنينننني .مننننا  سننننرعي  ديهنننني  واإلنبنننننا تو ري ننننا للمننننمعلم منهننننا منننن الد:
املواتنن  فميكنن  للمننمعلم صن ينسننا ا  سننب   وح ننورع و وتفكريسننري  منن  ال النن  واملعلننم   وإنناد صن  عننت

املوت  نفسل مما يؤدي ن  ترسيخ تعلىلم املهارات عند املمعلم و ذا  قئ يمأت  ع  طريق وسود معلم وممعلم م  
 و4البشر وليس اوفت

 

عي عواطنننن  و  نن المقنيننننات الننننيت عكننننرت آنفنننناد  ننننأ منننن  تقنيننننات ننسننننانيي منننن  ساننننن  املعلننننم البشننننر
حاسنني اإلنسننان املعلننم الننذي يمعامننل كمعلموووو ننأ منن    للماكيننناتكبري ر دو  ي نناد  نننا صو   مشنناعرعميقي

معا  مسمددمأ اتاس  اويل للمعليم  م  يي لديها القندرة علن  المعامنل من  المقنيني اتدي ني كمم لن  
   ينمننا المعامننل منن  املعلننم سننهل ملعظننم شننرا ح ا ممنن  وصمننا  يمننا يمعلننق  ننبعت املهننارات اللغوينني…سننا ق

البمجنني والن ننقووو م  ال ننروري وسننود اتننسىل اإلنسننان  يهننا وننن  صن تكننون   ننو  ينند و  كالكما نني 
ملقينناد نظراإلمعننان لكننل منن  املعلننم اإلنسننان واملعلننم  املننمعلم واضننحي املعننامل  يهننا  عيننداد عنن  اولنني ا منناد

وسنننند عننننند  معلننننم اولننننيووونالحظ صن كالاملعلمنننن  لننننل مينننن ات عظيمنننني نعا   د هننننا منننن  مينننن ات او ر 
 و5ممنو.
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 منننن  ا اننننن  اإلنسننننان   اتسننننبان  ميكننننننا صن نالحننننظ صنننننل نعا وسنننند املعلننننم ا ينننند الننننذي يسننننمددم 
ويسندرالمقنيي اتدي نني تعلننيم اللغني لغريالننناطق  لننا   نننل لن  ميكنن  صن .ننل يتلننل اولني ا منناد الننيت فتعمننل 

يد الذي يسم ي  اسمددام المقنيي فميك  لشنأء صوبحند  دونل واليت فتمم  ر مها  دونل ولك  املعلم ا 
صن حيلىل يتلىلل  ل سيحلىل يتلىل املعلىلم النذي فيسنم ي  اسنمددام المقنيني ووووسنوف يبقن   نواررىل  الر يسنأ 

 و6واملسمددم للمقنيي
 

 التقنيات اآللية :
 د دوره العظيم   دنيا المعلمواسمددام المقنيي اتدي ي و اإيد اسمددام اتاس  اويل الذي فخيف  عل  صح

 

 احلاسب اآليل : 
اسننمددموه  منننهممنننذ ظهراتاسنن  )اتاسننوا  ن  حي الوسننود  والعلمنناء يمسننا قون لالسننمفادة منننل وك ري 

ووظفنننوه  ن ننناد   وإننناد   الننندول املمقدمننني و  عننندة  نننافت عل  صن الننندول النننيت  نننمم  معلنننيم اللغننني 
لا    ن تناعمهنا لنذا ا هناز و وا ند اسنمددامل    نال الب يني والمعلنيم العر يي واملؤسسات عات العالتي 

 نننننل و   نننننافت ص ر  مازالنننننا   طور نننننداث ا ولكنهنننننا مننننن   نننننذا مقبلننننني علينننننل  فتسنننننم ي  اإلتننننندام 
سنا م اتاسن  اويل ابسنمددامل      فسمددامل نف  عند صن تو راملمد  ن  القنادري  علن  اسنمعمالل

صي نناد  واسننامهي  عالنني   ت ويرصسننالي  المعلننيم وابلمننايل صد  علننك ن  زثدة عنندد املعلمنن  تعلننم اللغننات 
 اإي   املدن والبلدان اليت تسمددم المقنيات اتدي ي  ابإلضا ي ن  نوعيي المعلنيم حين  صإنبح ا نال 

  صو حن    ال نا رة  سنيارتل   صو مكمبنل صو مفموحاد لل مي  م  صسل المعلم  سواءد كنان الفنرد    يمنل 
 و7مدرسي صوسامعيووون صو  لده  

 

اسنمددم اتاسنن    تعلننم اللغنني  ننمح البنناا علنن  م ننراعيل لننمعلىلم اللغنني منن  تبننل ا مينن   غننت النظركننون 
النيت كاننا تا مني وتسنب   املمعلم رسالد صونمرصة  ابلغاد صم ث عادوووحي    المغلىل  عل  الك ريم  اتنواس 

عت  يات ا مم وووعدا م  كسنراتواس  النفسنيي النيت يعنان منهنا املمعلمونوووجنو اخل نل عوا ق صمام  
والننبدىلد عننند ممارسننني اللغنني و نننأ املهننارة النننيت ترسننخ اسنننمددام مننا ينننمم تعلىلمننل مننن  مهننارات لغوينننيووو ينما 
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  يشنعرأبنل سنيىلد يشعراملمعلم  واس ي اتاس  صنل عل  النقيت متاماد م  شعوره صمام املعلنم وابتنران حين
 املوت  الذي يمحكم اببسه ة  ابمرالذي ي يد م  اقمل  نفسل وابلمايل م  دا عيمل للمعلمو

 

الوتا  والعامنل املهنم النذي و نره اسنمددام اتاسن  اويلوووحين  صإنبح كنل منمعلم خيمارالوتنا النذي 
ا عنن   ننمح البنناا للمننمعلم يناسننبلو علنن  منند  صر نن  وعشننري  سنناعي   اليننوم وسننبعي صثم   ابسننبو. عنند

 و8ال مود كأ يعمل ويمعلم صو ين م ن  صك رم  سهي تعليميي م  شاء
 

مكنان املنمعلم س  اويل ف.ما  ن  الموضنيح  إب كذا صمهيي العامل ا غرا    تعلم اللغي ع  طريق اتا
عشنننرة  وإننني  صن ي ورالعنننامل  م اريسنننل ومعاملنننل كا ننني مننن   نننالل شاشننني إنننغريةف يمعننند  ح مهنننا سننناىل 

م الدووو دون اتاسي ن  تذاكرالسفروات وزات وامل اري  ل ثرة العنامل صوسن ء مننل ودون اتاسني ن  صثم 
و  اتاسننن  اويل يكفنننأ منفنننراداد    نننذا ا الوو عننند تنننذليل ال نننعوابت النننيت تعنننب  9وصسنننا ي  ورننناطر

النناطق  لنا   ك نريم  الندول الناميني سنمقبل اسمددام اتاسوا كوسيلي تعليميني لمعلنيم اللغني العر يني لغري 
 و10عل  اسمددامل ل رورتل

 

   ننال نظننام المعلننيم عنن   عنند اتاسنن  اويل مي ننل مسننامهي ننا ينني   هويعمربتقنينني مم ننورة ابلغنني المعقينند 
 ابملفهوم المقو  ومجهوريي ابكسمان اإلسالميي تسع  سهد ا لم بيق نظام اتاس  اويل و

 

اسننننن  صإنننننبحا تسنننننا م   تقلينننننل عننننندد املدرسننننن  النننننذي  يم لننننن  تنننننوظيفهم الك نننننري مننننن  صسهننننن ة ات
العناء المكلفنني الوتا واملدنناطرةو  ينمننا يسننم ي  معلننم واحنند لديننل اخلننربة والكفنناءةو صن يقننوم  عمننل عنندىلة 

عدينندة تغنننو عننن  وسننودصك رم  مننندرسو و غنننت النظننرع  مكنننان وسنننود  11مدرسنن  ابسنننمددام  ر ينننات
  واملدرس واملعلم

 

  اتاس  اويل ابعمباره موضو. مهم ولل صسرارورموزولل نظام  اص   ا ال العلمأ السليمو
ابلنسننبي للممعلمنن  عوي املسننموثت املمقدمنني نوعنناد مننا   ب مكنناةم مواإننلي الننمعلم أبنفسننهم  ابفسننمعاني 

ي ن  ال نننن  الدراسننننأ  ننننبعت الرب يننننات واملواتنننن  صوالننننروا ئ اخلاإنننني  معلننننيم وتعلننننم اللغننننيووودون اتاسنننن
صواملعلموووصوالكمن  والبيينني المعليميننيوصما الشنهادات العلمينني  كننل مسننموث ا صإنبحا ممننوا رة منن   ننالل 
اسنننمددام اتاسننن  اويل وافنبننننا و مكنننالي  ماديننني وزمنيننني صتنننل مننن  ات وراملباشنننرلل امعاتووووح ىل 
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اسنننمددام الكمننن  والكراساتووو اإننني املننننا ل والرب ينننات صإنننبحا ممنننوا رة وتغنننو ن  حننند كبنننريع  
النننننننربامل الشنننننننيقي النننننننيت تسنننننننهل وسنننننننود إنننننننوروحركي وصلنننننننوان وحسننننننناابتوووفيمقنها اإلنسنننننننان  سنننننننهولي 

؟ نمننا م  نظام صوسهازصومعر ي كي  يعمنلووو اتاسوا نظام عظيم! والعربة ليسا   شراء وأت12ويسر
 و13ل  تواعد علميي سليمياب م م  علك  واملسامهي اإلنا يي   إناعي علك النظام ع

 

تعمربمجهوريي ابكسمان اإلسالميي منوعساد    نذا افهناه   قند عقندت العديند من  املنؤمترات العلميني كنان 
  د ها دراسي ص م الم ورات   حقل تقنيي اتاس  اويل   صرساء ابكسمانو

 

 مكّوانت احلاسوب :
 رمتاماد :يمكون اتاسوا م  تسم  ر يس  كل منهما يكمل او 

 Hardware تاتسم ابدو   صوف:
 Software تسم الربامل   نياد :

 تسم ابدوات يمكون م  ابس اء الماليي :
 وحدة اإلد ال -
 وحدة المد ي  )الذاكرة  الر يسيي -
 وحدة اتاس  واملن ق -
 وحدة اإل را  -

 القسم ال ان  تسم الربامل يمكون م  ابس اء اوتيي :
 مشغيل رامل ال -
  رامل الم بيقات -

)املعلومنننات والبيننا ت    عاكنننرة  Stored Programتعممنند  ننذه النننربامل علنن   كنننرة الننرب مل املدننن ىلن 
اتاسنننوا  ويمكنننون النننرب مل املدننن ىلن مننن   موعننني مننن  المعليمنننات النننيت ينننمم تنفينننذ ا واحننندة تلنننواب ر  

الرب ننننني النننننيت تعمربوسنننننيلي ات نننننال  ننننن   لمحقينننننق النمنننننا ل امل لو ننننني  ويعممننننند  نننننناء النننننربامل علننننن  لغنننننات
العن رالبشننري  وعن ننرالعماد بسهنن ة اتاسننواو كننل  ننذه اللغننات مفينندة سننداد    ننال نشننراملعلومات 
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والبيننا ت و ننأ منن  مفاسننات وت ننورات مسننممرة علنن  منندار السنناعي وهلننا دور  دنيننا افت ننالو  نناليوم 
 ووالنظرثت املغايرة واتدي ينعيش  بة تسي رعليها وسا ل افت ال ابملفا يم و 

 ص م لغات اتاسوا :
 Basic    لغي البيسك -
 Logo لغي لوغو -
   Microsoft Basic  لغي ميكروسو ا  يسك -
   Fortran لغي  ورتران -
 Pascal لغي ابسكال -

 

 مها  ننذه اللغننات الننيت عكر  ننا يننربمل لننا اتاسننوا اويلو   ت ويرونعننداد لغننات وصنظمنني صمكنن   واسنن
 نعداد مواد تعليميي تدرس  واس ي اتاسوا وم  صمهها :

  Pilot الرب يي للمعليمو)لغي ابيلوت 
 و14لغي إاد انا أ اللغي عرض ننلي ي

 

نن اتاسنن  اويل يعنناون النندول النامينني   ننفي  اإنني علنن  حننل مشننكال ا ومنن  املعلننوم صن  ننذه النندول 
والمقدم لشعولا و أ تعان عندداد من  املشنكالت املسمع نيي تبذل سهوداد كبرية لمحقيق صسباا الر ا يي 

والمحننندثت ا سنننام م نننل ال اتننني البشنننريي النننيت .منننا  ن  المننندري  والمعلنننيم   كنننذا صزمننني اتم ننناديي كمنننا 
المشغيل صواملناولي لنظام اتاس  اويل حيما  ن  المدريبات افلكبونيي ملعر ي اسراءات و  وات تشنغيلل 

   اتاسننننوا اويل نظننننام و نننننا  تقنيننننات  اإنننني 15اتننننل واسننننمعمال  را ننننل والمفاعننننل معننننلواسننننميعاا لغ
 فسمدداملو

 

 Versions):إصدارات احلاسب اآليل 
  ساءت تس  نإدارات للحاس  اويل   من ي الشهود ح  اون و أ :

 

 80096رتم  
 80286رتم 
 80386رتم 
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 80486رتم 
 Pentium   -  نميوم 
 Pentium 1 -  1 نميوم  
 Pentium 2 -  2 نميوم  
 Pentium 3 -  3 نميوم  
 Pentium 4 -  4 نميوم  

 

و ميك  افسنمفادة منهنا 16 قئ 4ن   نميوم  1و  صسواق الباكسمان تمو رنإدارات الكمبيوترم   نميوم 
 و17  املراك اإلتليميي لل امعات املدملفي

 (Computerالكمبيوتر)
ظا راتدي ي ويعمربم  ص م صدوات المأاريات الواسعي    نال المعلنيمو  هنذه اعىن اتاس  اويل نحد  امل

ابداة تندعم الننمعلم   املدرسنني المقليديني  اإنني منن  ت نوره املننذ ل وتنننامأ تقنياتنل اإل داعينني الننيت وإننلا 
ت ن  عمل مخسي آفف عمليي حسا يي   ال انييو ومي ل ر ئ الكمبيوترات ال نغرية  شنبكات افت ناف

ميننننندانياد صمرابلننننني ابمهيننننني فسنننننيما   دراسننننني اللغنننننات ابسنبيننننني ومتكننننن  املمعلمننننن  مننننن  توسينننننل الرسنننننا ل 
عرباإلنبنا و   دول تبعد ع   ع ها مسنا ات شاسنعي و مكلفني ممدينني انا ينؤدي ن  تسنهيل المعناون 

وطريقي تعلمها انا يموا نق من  وتبادل املعلومات وتع أ  ذه الم ورات للممعلم دوراد  اعالد   ا مياراملادة 
مبنندص .ريننرالمعليم منن  سنندران املؤسسننات المعليميننيو وفين ننوي  ننذا المغريارممننل   الننمعلم مسننمقبالد علنن  
تغيريسذري   مهارات القراءة والكما ي ننل تغيري ا مشأ لل هي المعرف عل  لوحات مفاتيح ا هنازور   

 و18العمالي امل مرةمسمو  المعلم عند كس  املؤ الت لمحقيق 
 

نن اسمددام اإلنبنا   المعليم س ء م  كل املسألي صعمق وص عد مد و  قد شهدت السننوات اب نرية 
ت نننورات سنننريعي   مننننا ل وصسنننالي  المعلنننيم ا نننامعأ   صجننناء العنننامل   لنننم يعننند دورابسنننماع وال الننن  

د الف نل الدراسنأ  وعلنك النذي .نده والف ل الدراسأ كما كان تبل عقدي  صواالاي م  الن م و ومل يعن
صر عنني سنندران  وتنم نن   يننل سننبورة  وتننرص  يننل كراسننأ والف ننل الدراسننأ اون ميكنن  صن يعقنند حينن  
يكون الكمبينوتر  سنواءد كنان علنك   املدرسني صوالبينا صو املكمبني صومكنان العمنلو وابسنماع مل يعند دوره 
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ات ننننول علنننن  املعلومنننني وتنمينننني تدراتننننل   علننننكو تغذينننني ال النننن  ابملعلومنننني ونمنننننا مسنننناعدة ال النننن    
وال النن  مل يعنند دوره افسننمما. ن  يتاضننرة يلقيهننا ابسننماع  صوتننراءة   ننل   كمنناا يسننمظهرما  يننل   
يفننرم مننا تننرصه علنن  ورتنني افممحننان  ونمنننا صإننبح دوره البحنن  عنن  املعلومنني   مظاةننا و.ليلهننا ونقاشننها 

 و19ومقارني الرصي ابلرصي او ر
 

نسهامات الوسا ل   حلىل مشكالت المعلم ف د م  صن نوضح  نا  عت تبل صن نذكرابسه ة اب ر  
م  املشكالت الر يسيي اليت تق  صمام انمشارالمعليم   العامل  و.د م  ر   مسمواه م  حي  الكم وووو 

العننامل ال النن   ننذا  ننو  زثدة عنندد السننكان   العننامل كلننل وفسننيما  و افنف ارالسننكان  :والنننو. مننا يلننأ
تلي عدد املدرسن  املنؤ ل  و  سب  نضا ي ال الا   الف ولوال ثدة اهلا لي   ح م املعارف اإلنسانيي

  ع نننر  اتنننايل تنوعنننا وفن   مشنننكالت النننمعلم مهنننا عنننامالن ر يسنننانمننن  الناحيننني العلميننني والب ويننني 
مكرت المقنينات ا ديندة العديندة وكنل  نذا يرسن  العلوم واملعارف    كل  ال  نا  تقدم  ا ل ح  ا 

 ثدة عندد  ن  ك رة وفدة الناس البالد املمناميي  أ سنب  نضنا ي كبنرية   زثدة عندد السنكان   العناملو
سننننكان عدد طننننالا وزثدة تقنننندم العلننننوم والمقنيننننات تننننر  صاننننراد عميقنننناد وواضننننحاد علنننن  مسننننمو  الشننننع  

خيمارالعلوم اتدي ي والمقنيات ا ديندة للمد نف  أإنبحا  ننا  تلني ومم لباتل  ا يل ا ديد والشاا 
كبرية   مهني المعليم كمعلم ولعال   ذه املشكالت  أ املر ون ن  .سن  نوعيني المعلنيم وت ويرصسناليبل 

  .ومنا  ل عل  المقنيات الب يي اتدي ي حس  مم لبات
 

 هنا  دورات وندوات ومؤمترات و نأ النيت ميكن  صن ا ديرابلذكر نا  عت الوسا ئ املسمددمي ع   عد 
تنننظم عنن   عدوووابسننمددام المقنينني اتدي ننيوعل  سننبيل امل ننال  املؤمتراخلنناص ابسننمددام المقنينني اتدي نني   
تنظيمل  واس ي مرك  اللغي جبامعي البحري  منذ مخس سننوات حين    ت نيي  العديند من  علمناء اللغني 

ذي  مل يسمح هلم وتمهم ال من  ابلسفروات وراملباشنرن  املنامنيوووو  ت نييفهم م  رمل  صجاء العامل وال
ع  طريق مؤمترات الفيديوع   عد وشاركوا آبرا هنم وصسنا واع  اسمفسنارات املشنارك  وات نورم   نالل 

حندا  و كذا نشا د الربامل اتيي املباشرة م  تنوات رملفي ل نباء واملبارثت واب20الشاشيوووواهلات 
م نننل صحننننوال اتننننرا واملقنننا الت الشد ننننيي والمقنننناريرحول ا لسنننات تنشننننر  تلف يننننون و نننذا ينننندل علنننن  

 ا مكارالمقنيات اتدي يو
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 ننذه المقنيننات الب وينني اب ننمالف صنواعهننا مننا إننمم هلننا منن   ننرامل ومننواد تعليمينني  واسنن ي مدرسنن  عوي  
دمننني العمليننني الب ويننني اسنننم اعا صن تعلنننم كفننناءات مممنننازة و  اسنننمددامها وتوظيفهنننا  نننوعأ علمنننأ    

 يسروسنهولي اعننداداد كبنرية منن  الدارسن  ل ننم صكنربم  املعر نني و وتنا صتننلىل كمنا واسننم اعا صن .ند منن  
الفننروق الفردينني لنند  الدارسنن  وتننو رهلم  ننربات حقيقينني صو ديلنني تقننرا واتنن  املعر نني   سننوىل منن  اف رة 

 و21وافنمباه املرك 
 

ينما سي رت املس الت والراديو والمليفون عل  وسا ل افت نال وشنهدت منا ميكن  كان  نا  وتا ح
صن ن لق عليل ابلع رالذ يب؛   ما لب نا صن اسمسنلما للسنينما واف نالم املمحركني    اسمسنلما  نذه 
للملف يننون  واليننوم نعننيش  ننبة تسنني رعليها وسننا ل افت ننال لننيس لانسننان سننا ق عهنند لننا   مقنندممها 

 و22تمارال ناعيي وابشعي .ا اتمراء وما  وق البنفس يي واللي روالردارامللون وغري اعرباف
 

 ننننا  عننندد كبنننريم  صسه ةال نننوتيات كنننالكيموغراف وابيروميبوالسنننقمانمببمور وعشنننرات ص نننر  ميكنهنننا 
سننبي لننبعت افسننمفادة منهننا وهريبهننا   حقننل تعلننيم اللغنني العر ينني لغريالننناطق  لننا كمننا  ننو معمننول  ابلن

اللغات كاإلنلي يي والياابنيي م الد وتد ند ال ال  إعو ي   البدء   اسمددام م ل  ذه ابسه ة نفصنل 
 و23 مدري  ت رييسم ي  افسمفادة منها ويعمل  عد علك افرده عل  تدرطاتمل و سرعي  ا قي

 

لنننيم اللغننني العر يننني  وحننن  واهلنندف مننن  اسنننمعمال صم نننال  ننذه ابسهننن ة اسنننمددام ابسنننلوا العلمننأ   تع
فتننب  للمنندرس  رإنني للمهنناون منن  طال ننل منن  حينن  ابداء الن قننأ كمننا صةننا متكنن  ال ننالا منن  ندرا  
الفننروق  نن  ابإننوات عننند كاعهننا وتكننون العنننادات الن قينني السننليمي لننديهم حنن  يقننبا ن قهننم مننن  

والمنغننيم وغريمهننا  وعلنن  علننك ننن  صن  الن ننق العننرض السننليم وااإنني   العناإرال ننوتيي املمعلقنني ابلنننرب
يراعأ   نعداد مدرس العر يي لغريالناطق  لا تدريبل تكنولوسياد يمسق من  رود  نذا الع نرويع أ نمنا ل 

ونن المقندم المكنولنوسأ    نال علنوم العقنل افلكنبون 24ننا يني معممندة علن  الم ر ني العلميني والعمليني
كنن  صن تسنمغل    نن ي  معلومنات اللغنني العر يني   تعينند انماسهنا  نننفس تند صد  ن  ت ننورابسه ة النيت مي

 السهولي والسرعي اليت تعاجل لا معلومات اللغات الغر ييو
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 م ننل  ننذه ابسهنن ة تمم ننل   انمننا   ننر مل تعليمننأ عننرض يفينند منن  عنندد منن  املنن اث الننيت  يؤ ننا الوسننا ل 
افنمنننا  جبهازالفينننديو ممنننا ميننندىل    النهايننني اننننهل ممعننندد المعليميننني السنننمعيي الشنننفويي وتسنننهيالت نعنننادة 

 25اب عاد لعمليي تعليم اللغي العر يي وتعلمها
 

 كل  ذه ابسه ة تسمددم لمعلم اللغي العر يي لغريالناطق  لا  اإيد والناطق  لا عاميدو    

  Palatograph) جهاز اسم البصمة احلنكية أو الراسم احلنكي :
ري  كانا الب مات اتنكيي تؤ ذ   ريقم  نحدامها ال ريقي املباشرة وعلك  رش مسحوق ح  عهد ت

علننن  مجيننن  صسننن اء سنننق  اتننننك   ي لننن  مننن  الشننندف نإننندارصي  -عنننادةد مسنننحوق الشنننيكوفتل  -
إنننوت يشنننب  اتننننك   ن راسنننل )وغالبننناد منننا  مارالكلمنننات النننيت  يهنننا إنننوت حنكنننأ واحننند  وعنننندما 

ر  ال نوت من  اتننك ينب  ان باعني صو  نمي واضنحي    نذا ا ن ءو ومن  املمكن  ي عد اللسان جو ر
تننراءة  ننذه الب ننمي عنن  طريننق سهاز نناص والمقننا  إننورة  وتوغرا ينني هلننا منن  صسننل دراسننمها ابلمف ننيلو 
وال ريقي ال انيي  أ اليت تسم  ابل ريقي غري املباشرة وعلك ابسمددام اتنك ال ناعأ الذي ميك  إبل 

رسننق  اتنننك املننراد اسننراء الم ر نني عليننلو وعننندما يلننبس  ننذا اتنننك ال ننناعأ هننري الم ننارا علنن  تد
عل  ابإوات اتنكيي وميك  صي اد ص ذ إور  مي للب مات املبوكي عل  س ح  ذا ا هازيكون مفيداد 

   تدريبات علم ابإوات لمعليم صي لغي م لو يو
 

  (Laryngograph يء احلنجري :جهاز قاريء الذبذابت احلنجرية أو القار 
ويظهرم  اكل صننل خينمف  مسن يل الذ نذابت اتن ريني علن  شاشني تلف يونيني وميكن  صن يقنرص علينل سنرعي 
الذ ننذابت صو  ؤ ننا ومنن    حنندة ال ننوت صوضننداممل  كمننا ميكنن  صن تقننرص عليننل اها ننات المنغننيم إننعوداد 

د ا هنند صوعدمننل عننند ن ننق ا مننل الننيت تنند صو بوطنناد ومننا سننو  علننك وميكنن  صن يسنن ل عليننل صي نناد وسننو 
يبلني طوهلنا صك نرم  انال  انوانو وعلن   نذا ميكن  اسنمددام  نذا ا هناز  تندريس المنغنيم واإليقنا. علنن  

مينننن ان  اممننننان   الكننننالم ولمننننا ميكنننن  نقننننل معلومننننات جوينننني  -دون شننننك  -وسننننل اخل ننننوص ومهننننا 
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فدروالمكربصوافسننننننمعالء صوالشننننننعورابت ن وابمل )كالموكينننننند صوالسننننننؤال صوالمع نننننن ووون   صوعاطفينننننني )كال
  ذا ا هازصي اد يسمددم ابلن اد   تدريبات رار  اتروف وابإوات لد  املمعلم و26ن  صوالفردووو

 

  (The Spectograph): جهاز املطياف السحري

كالميننننننني  علننننننن  النننننننورق صوشاشننننننني الملف ينننننننون صومهنننننننا معننننننناد لنننننننبعت ال نننننننفات ال -و وسهنننننننازيع أ إنننننننورة مر يننننننني 
كا هروافنف ارصوافحمكا  والمنغيم وشدىلة ال وت صوضعفل وسرعي ال وت صو  ييو ويسم ي  ال ال  المدرا 
عل  ن ق النماع  اليت يقدمها لل مدرىلسل ح  ت بح مشاليد صوممااليد للنموع  امل لواو ذا ا هازيقوم ابع اء 

 27ليهما كابإوات الشفويي وابإوات اتلقييمعلومات ع   عت ابإوات اليت فميك  تس يلها  وضود ع
 

ممك  اسمددامها    ال المعليم و اإي   تعليم اللغي لغريالناطق  لا لمدريبات الن ق وابإوات املمشالي   
 املدار  للمميي ال حيح م  إورة   رييو

  The Real Time Analyzer ): جهاز احمللل الفوري لألصوات
ننل حيمنوي علن  شاشني تلف يونيني علن  غرارشاشني  ياف السنحري نف صننل يممي عننل أبو ونو. م  صسه ة امل

سهننناز تننناريء الذ نننذابت اتن ريننني نع ميكننن  هميننند مجلننني منوعسيننني صو صك رعلننن  ن ننن  الشاشننني ابعلننن  
ويكررال ال   ذه ا ملي عدىلة مرات ح  يقنبا من  ابشنكال النموعسيني النيت تع نأ لنلو وميكن  صي ناد 

ات مننات ال ننو يي الننيت تظهرعليهنناو وميكنن  صي نناد المقننا  تكبريالنمننوع  الننذي علنن  الشاشنني لنندف .ليننل 
 و28إور  مي صوممحركي ملا يظهرعل  الشاشي

 

 نننذا ا هنننازممك  اسنننمددامل   تعلنننيم اللغننني ابسنبيننني لمميي رنننار  ابإنننوات  مننن الد للغننني العر يننني عنننر  
املدننار  ال ننورة علنن  الشاشنني منن  كما نني رسننم اتننرف والشننكل منن  ال ننوت ال ننحيح  ن ننق سننليم منن  

 ال حيحي للمدريباتو
 

  نو  معلومات ويت ىلي تعليم ع   عد:
صعلننن  صن املنظمننني 29دو املن نننأ  وسننننيني املنننديرالعام للمنظمننني العر يننني للب يننني وال قا ننني والعلنننوم )اإلليسنننكو

سننمعمل منن   ننالل تكنولوسيننا اتدي ننيو  نن   ساننن  مواتنن  اإلنبنننا سم ورشننبكي تلف يونينني سمسننمددم 
 و30)ا ا  للمدري  والمكوي  ع   عدتناة )عرا س
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تشنننار  مننن   نننالل اننن  مننن  كنننل ابت ارتمنننا     الوتنننا نفسنننل درسننناد معينننناد و ينننل تبنننادل اوراء  ننن  ابسنننماع 
والندارسو و ننذه الشننبكي سننب  النننور  ابشننهرالقليلي القادمنني و ننذه ار نني املسننمقلي الما عنني ل ليكسننوم  مي ا ننا 

يبينيو و نأ تعمنل علن  تندري  املهنارات والمد  نات و نذا املشنرو. العمنالق سنري  صةا تعليميني تكوينيني وتدر 
م صو  السنننني املقبلننيو سنننوف تنننظم  ننننك املعلومننات وتكنننون   ممننناول ا ميننن  2002النننور الل ةايننني العننام 

سننواء علنن  اإلنبنننا وال ننح  وا ننالت  وغري ننا منن  وسننا ئ اإلعننالمو كننل اخل ننئ ا دينندة سننمقدم   إننيغي 
 شروعات رم رة   عدد ا ولكنها  امي واريي   م موةاوم
 

 احملفظ : 
لنننل إنننوت وشاشننني معننناد و نننو صول م نننح  رتمنننأ يتمنننول   العنننامل النننذي يسننناعد علننن  حفنننظ القنننرآن 

 ابلم ويد وتالوتل م  دون معلم ولل   ا ف اليي :
 حيوي كامل القرآن الكرمي   ح م م غرسهل اتمل وافسمددامو

 صي سورة صوآيي عدىلة مرات كأ تممك  م  حفظهاو ميك  نعادة
 حيموي عل  تفسرياوثت ابللغي اإلنكلي ييو

 كيفيي صداء مناسك اتل والعمرة ابللغم  العر يي واإلنكلي ييو
 تعليم ترتيل وهويد القرآن الكرميو

 و31حيموي عل  ابر ع  حدي اد النوويي ابللغم  العر يي واإلنكلي يي

 ك  شراؤه م  صسواق عاديي ململكي العر يي السعوديي  سهولي ويسرو ذا ا هازمم
 

 خمترباللغة :
يعمربرمرباللغنني منن  تقنيننات الب وينني اتدي نني  ولقنند انمشرانمشنناراد سننريعاد   العننامل  و ننو اب م ننارغر ي  يهننا 

مننل لوحنني عنندد منن  املق ننورات نلننس   كننل منهننا طالنن  و  املقدمنني نلننس املعلننم مواسهننا ل ال ننل صما
.كنننم فكنننا. طال نننل وكننناعهم مننن   نننالل كاعنننات وفت نننات إنننوت لكنننل مننننهم  ومسننن ل  وفعننن  
صس وا ت  و عت املدمربات م ودة  فينديو  ولقند منرت إنناعي  عندة مراحنل  كنان صوفد  ندون مسن ل 
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   مق ورة ال الا  يسمم  ال ال  للمعلم صواملس لي   يردد    زودت مق ورات ال نالا اسن ل 
  أإبح ال ال  إبمكانل صن يسم  ويردد   يس ل ويقارن وص رياد زوىلد املدمرب فيديوو

 

ويقوم املدمرب ممري  ال ال  عل  ص م مهارات اللغي ومها مهارا افسمما. والمكلم و علك   ريقي المعليم 
رب مل اللغوي املربمل  و ذلك يعاجل ابساس النظري والعملأ للغي  و نا  شرو  ن  صن يم   لا ال

 الذي يقدم م   الل املدمربو
 

و ننذلك يقنندم املدمربدرسنناد منوعسينناد يممينن ع  النندرس العننادي امينن ات ننا ينني ل ننا  العملينني المعليمينني   
و ذلك تغريدوراملعلم م  دوره المقليدي ن  دوراإلشراف والموسيل وتيادة العمليي الب ويي  ويشب  لن ناد 

املعلننننم معنننندىلاد ومدرسنننناد هلننننذا الدوروكننننذلك ال النننن  الننننذي ننننن  صن يهيننننأ هلننننذا   ننننذه العملينننني صن يكننننون
 الدورا ديدو

 

صما الدرس  ي   صن يعد   ريقي تمناس  و ذه المقنيي م  حي  الكفايي والمدر  واإل رة والمقومي  وصن 
ن يكننون نعننداده يراعننأ   الننرب مل مسننمو  ال ننالا والفننروق الفردينني  ينننهم؛  ننرب مل املبمنند     ننن  ص

شننامالد للمكراروالمعننويت  والمحويننل واإلضننا ي والننر ئ والمحويروالقينناس وغريعلننك منن  ابمننوراليت ننن  صن 
 -تراعنن    الننرب مل هلننؤفء املبمنند  ؛ صمننا  ننر مل املمقنندم   ي نن  صن حيمننوي علنن  مننا ينند   الدارسنن  

يتمننوثد علن  متناري  ملراسعنني الباكين  اللغوينني  ن  الننمعلم  ونن  صن يكنون الننرب مل صي ناد  -لنذا املسنمو  
 و32والممرينات ابد يي وابسالي  اللغويي واراضرات وغريعلك مما يناس  مسموا م المعليمأ

 

 نا  معامل / رمنربات اللغني تسنمددم  ك نرة   رملن  سامعنات ابكسنمان ومن  صمههنا ا امعني القوميني 
عامليني إبسنالم آابد كمنا كنان صول رمرباللغني   سامعني العالمني نتبنال للغات اتدي ي وا امعي اإلسنالميي ال

 و33م لمعليم اللغي العر يي1982املفموحي إبسالم آابد   
 

اسننمددام  ننذه املدمننربات سننهل سننداد بن الشنندف الننذي يعننرف عنن  اسننمددام الوسننا ل المعليمينني م ننل 
صي ناد  ولكن  املدمنرب حيمنا  ن  مكنان وسني   املس ل والفيديووالشريئ يسنم ي  افسنمفادة من  رمرباللغني

م نننننل الغر ننننني صوالقاعننننني للمن نننننني  ولعنننننر  النننننربامل المعليميننننني الننننننيت تعممننننند علننننن  المكنولوسينننننا اتدي نننننني 
 للمعبريالشفوي ومهارات افسمما. إلعادة تس يل ابإوات   حي رارسها  لغي عر يي   ح و
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 اإلذاعة الباكستانية :
عنداد نم وعلن  ضنوء 1966تعلنيم العر يني ابلرادينوعل  اهلنواء    ربايرعنام  دصت نعاعي ابكسنمان دروس 

املسممع  املمقدم  لاللمحاق ابلدراسي م  شرق ص ريقيا وغرا ص ريقيا وم  سنوا وسنوا شرتأ آسنيا 
وتد صعيعا الدروس  عد وتنا كناف من  نرسنال الكميبنات الشنارحي هلنا ن  املسنممع  عن  طرينق الربيند 

سنن ل وحنن  ميكنن  صن تمحقننق الفا نندة الكاملنني منن  افسننمما. واملما عنني وتردينند ن ننق الكلمننات ا ننوىلي امل
 نندصت اإلعاعنني   بيعنني اتننال  -وا مننل منن  افسننمعاني ابللغنني ال ننوتيي وال ورووسننا ل اإلي نناد اب ننر  

رحلنني ابملرحلنني ابو  الننيت صعنندت كمبهننا وسنن ىللا دروسننها و  نفننس الوتننا نسننممرالعمل   اإلعننداد للم
ال انينني منن  مالحظنني اسننم ا ي املسننممع و     وت ورافسننمما. الفعلننأ واملما عنني املسننممرة تالنني افسننمما. 
وإنند  املشننرو. لنند  املسننممع و ومننن  صسننل  ننذا  قنند  ىل وضنن  ترتيننن   نناص ملما عنني نعاعنني الننندروس 

العقبنات النيت يمعرضنون هلنا واسممرارال لي من  املسنممع  ملعر ني املشناكل النيت ت ناد هم صانناء افسنمما. صو 
ويقم نننأ  نننذا النظنننام أبن يكنننون  ننننا  ملفىلنننات  اإىلننني للمسنننممع  لكنننل دولننني علننن  حننندة وصن .نننمفظ 
اإلدارة الىلننن   ننناص لكنننل مسنننمم و ونظنننرادبن ابسنننلوا النننذي تمبعنننل ندارة تعلنننيم اللغننني العر يننني ابلرادينننو 

سلوا الذي نري عليل العمل وعالتني املسنمم  يعمربصسلوابد سديداد    ال تعليم اللغات   نىل النظام واب
 و34ابإلدارة ف د صن يقسم العمل عل    وات وصن تقام العالتي عل  صسس مقسىلمي رملفي

 

دروس تعلننيم العر ينني ابلراديننوم  ساننن  مجهورينني م ننرالعر يي   دنيننا تعلننم اللغننات شننا عي ومقبولنني لنند  
و" و نا  كم  ك رية وال الا ك ريون يلمحقون لذا الكورس املمعلم  و أ معرو ي ابسم "العر يي ابلرادي

م  رمل   الد العامل  واإلرشادات تكون  لغني ننلي يني لكنأ يفهمهنا مجيعناد من  النبالد املدملفني   تعلنم 
 اللغي العر يي ابفسمما. ن  الراديوو

 الراديووالتسجيالت الصوتية :
رتب ني ابملننهل فسنمددامها من   نالل النربامل المعليميني املوسهني   ت ميم الك ريم  الربامل المعليميني وامل

 واس ي اإلعاعات العامي واإلعاعات املدرسيي اخلاإني  وسناعد علن  ننناد  نذه النربامل سنهولي تسن يل 
مواد ننننا علنننن  صشنننننرطي الكاسننننيا حينننن  صإنننننبح الك ننننريم  الكمنننن  المعليميننننني وال قا ينننني مر قنننني أبشنننننرطي 
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(Cassettes) ادة الكمااو ابمرالذي يسناعد علن  دراسني تلنك الكمن  و همهنا مس ل عليها م
 و35وحفظها كامل ح  املرتىلل والق ف اب مالف صنواعها  اإي ت ف ابطفال وغري علك

 

ممكن  تسن يل  نرامل تعليميني إننوتيي ممنوعني تسنمددم    نال نشننراللغي وسامعني العالمني نتبنال املفموحنني 
 مادة تعليمييوهلا امليات م  الربامل م ل  ذا لكل 

 التلفزيون التعليمي :
الملف يون المعليمنأ يعمنربم  صك رالمقنينات انمشناراد    نافت المعلنيم ل نالا املندارس وا امعنات ونعنداد 
املدرس  والمعليم املسممرومكا حي ابميي  وعلك ع  طريق  ن  دروس عات مسنمو  عنال من  الم نميم 

عوي الكفنناءات العالينني منن  البنن  العننام ر ننات الملف يننون الننيت صعنندت نعننداداد مممننازاد منن  تبننل مدرسنن  
 و36صإبحا منمشرة   مجي  صجاء العامل

الملف يون لل دور ام   تدريس اللغي ال انيي صوابسنبيي بنل يسم ي  املساعدة   تدريس املهنارات اللغويني  
عليم عن   عند  الملف ينون لنل صمهيني  اإني كلها منها مهارة افسمما.  المكلم  القراءة والكما يوابلنسبي للم

  تنندريس اللغننات و  سامعنني العالمنني نتبننال املفموحنني  نننا  معهنند المقنينني المعليمننأ و يننل اسننموديو ات 
للملف يننننون الننننيت  ننننمم إبعننننداد  ننننرامل تعليمينننني ملسنننناعدة الدارسنننن  الننننذي  نلسننننون    يننننو م ويسننننمفيدون 

  نا :ابلملف يونو نذكر عت   ا ف الملف يون 

الملف يون يعمربصتدرصداة عر ها اإلنسان    ال اإلعالم   ن   سانن  صن نمن  ال نورة وال نوت يسنم ي  
 صن يسي رعل  حاسم  م  ص مىل حواس اإلنسان وصشدىل ا ات افد اا نري   نفسل م  ص كارومشاعرو

 

ا  علنن  صن أتاننريه   حالنني تننو ره يفننوق يقننوم الملف يننون  نندور ام   .قيننق الننبا ئ  نن  صسنن اء ابمنني وتنندل ابلنن
أتاريكننننل وسننننا ل افت ننننال الشننننعيب اب ننننر  بنننننل يوسنننن  نظننننرة املشننننا دي  ن  العننننامل أبسننننلوا سننننهل و  ريقنننني 

 و37مشوتي وي ريالوعأ واإلحساس ابملشاكل افسمماعيي ويوسد دا عاد ومحاساد للمسامهي   حلىلها
 

  السنننوات القادمنني صيت ع ننر الكمبيننوترو الملف يننون  نسننم ي  صن نقننول صن  ذا وع ننرالملف يون ولكنن 
موسود   كل منن ل ابكسمان  ينبغأ صن ههن الربامل املفيندة صك نرم  تبنل    نال المعلنيم والب يني   بنىل 

 الملف يون رك   ام لاعالم ون را  الربامل حيما  ن  عنايي  وا ممام كبريحس  مم لبات الع رو
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ملمي ات اخلاإني عن  الرادينو ويمفنوق  يهنا علن  صننل نمن  العناإنر ال الاني املنؤارة    ينال الملف يون ميمنازاب
ا مننننننا ريو أ ال ننننننوت وال ننننننورة واتركنننننني  الملف يننننننون نننننننذا العننننننوام وابطفننننننال وال بقنننننني غرياملمعلمنننننني 

هأ   يممي الملف ينننون أبننننل صتنننرا وسنننيلي لالت نننال املنننواسهأ وتننند يمفنننوق الملف ينننون علننن  افت نننال املنننواس
تدرتل عل  تكبريابشياء ال غرية و.ريك ابشياء ال ا مني  كمنا صن  نرامل الملف ينون   صغلبهنا  نرامل يتليني 
نظراد بنل مازال يت وراد   دا نرة ت ر نا ارندود  وهلنذا  ن ن الملف ينون صتندرعل  راطبني النرصي العنام دا نل 

راديننو وسننيلي عاملينني كمننا صن مشننا دة الملف يننون تم لنن  البلنند والمأاري يننلو  ننالملف يون وسننيلي تومينني ولكنن  ال
المفرم الكامل ملما عي  را ل والبكي الكلأ لنذلك من  تبنل مشنا ديل   عكنس الرادينو النذي فيشنب   نذا 
المفرىلم وعلك البكي لربا ل كما صن الملف ينون يمفنوق علن  رملن  وسنا ل افعنالم اب نر    نورة منق عني 

 و38النظري  كل موضو.

اف نننننرا  الملف ينننننون  وا انننننن  المنفينننننذي   عمليننننني افنمنننننا   ننننن عا كنننننان انمنننننا   نننننر مل منننننا حيمنننننا  ن  
تو ريعناإنننرمعيني ماديننني و شنننريي وآلينننيو  ننن ن اإل نننرا  ابعمبننناره سانبننناد مننن  سوانننن   نننذه العمليننني  خينننمف 

عيني يمحول  عد ا النف ابسمددام  ذه العناإرمجيعها وتوسيهها وندار ا ل ياغي الرب مل إياغي  نيي م
املكمننوا صوالفكننرة صواملوضننو. صواتنند  ن  شننكل مر ننأ  سننمىلووعل   ننذا النحننو يكننون اإل ننرا  عملينني 
إنننننننننياغي وإنننننننننناعي  نيننننننننني لمنفينننننننننذ النننننننننرب مل وا راسنننننننننل ن  حيننننننننن  الوسنننننننننود  وابلمنننننننننايل   ةنننننننننا عمليننننننننني 

   وا انننن  Artistic  صي تشنننمل علننن  ا انننن  الفنننو ا منننايل اإل نننداعأ )Techniqueتقنيننني)
ووعلنن   ننذا 39  و واملمعلننق أبداء العناإرالبشننريي و املعنندات و ابسهنن ةMechanicاتننر  صواويل )

  أبنل ا ان  المقو   عمليي افنمنا وووصي Directionابساس ميكننا تعري  اإل را  المليف يون )
رب مل ون راسننننل ن  حي الوسننننود  موعنننني ابسننننالي  الفنينننني اإل داعينننني واتر ينننني املسننننمددمي   تنفيننننذ النننن

 و40صوووو و: ال ياغي المقنيي واتر يي لمنفيذ الرب مل ون راسل ن  حي الوسود

 التلفزيون يف تعليم اللغة :
كلننننا نعنننرف عننن  الملف ينننون وصمهيمنننل الينننوم مسنننلىلمي    العنننامل كلنننل  ميكننن  صن يسننناعد الملف ينننون   تننندريس 

 يل :املهارات اللغويي عل  النحو الما
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 مهارة االستماع :
المعنرف علن  اب نيني   مناع  افسنمعمال اللغنوي  المنغيم والنرب  المعرف عل  ابإوات اللغويي   سياتها

 ۔و هم ارمو  المعرف عل  العالتات    الكلمات   هم املعىن  النحويي   سياتات

 مهارة التكّلم :
 ۔المعبريع  النفس  اب نيي اللغويي   الكالم اسمعمال  النربوالمنغيم  الن ق أبإوات الكالم

 مهارة القراءة :
 بنل القنراءة )اهناه الكما ني وحركنيتندريس منا ت  العالتني  ن  ابإنوات والرموزالكما يني  ا وان  اتركيي   القراءة

اب نيي  المعرف عل   المعرف عل  مناع  م  صسالي  اخلئ املدملفي  المعرف عل   موعات الكلمات  الع  
 ۔تسم املقروء  اللغويي املكمو ي

 مهارة الكتابة :
 41۔كما ي املذكىلرات  المعبرياملوسىلل  كما ي اتروف   الر ئ    ال وت والرم الكماض

 السينما واألفالم التعليمية :
ا   قد صإبحا اب الم المعليميي عل  مسمو  مممنازم  حين  ارمنو  العلمنأ والمقنيني املمقدمني   اإل نر 

ممنننا اكسنننبها القننندرة علننن  المعلنننيم ا يننند وعلننن  مسنننمو  واسننن  مننن  ال نننالا دا نننل املننندارس وا امعنننات 
 و42و ارسها

اب الم المعليميي ت م حاسم  السم  والب روم  علك اتركي وعمليي المعليم والمعلم تعممد علن  السنم  
: مشنننا دة العمليننني عربالشاشننني والب نننرو ذه اب نننالم تنقنننل البييننني ن  الف نننل وحيقنننق مننن   الهلنننا  مننن الد 

العمليننني ا راحيننني للقلننن  تمبننن    نننوات العمليننني مننن  ا نننراح  وابطبننناء ومشنننا دة من قننني العمليننني ورانننا 
 و43القل  عاتل

وم  المقنيات املمقدمي اليت د لا  ال ت وير رامل المعليم )الكمبينوتر   قند   ت نميم و ر ني الك نريم  
  ممناول يد املمعلم وتوسد المفاإيل عنل   ل نا  ذاوالربامل المعليميي ووضعها  

 استخدام الصوريف تعليم اللغة :
تق  إورا الت صوال وراملسن حي ضنم  منا يعنرف ابملعيننات املر يني غريالعاكسني م نل اللوحنات المعليميني 

 املدملفي وتر  الساعي ولوحي الن قو
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سننهل ات ننول عليهننا أبسننعارز يدة  كمننا صن اسننمددامها تممي  ننذه املعينننات أبةننا ممننو رة   ابسننواق وي
 و44سهل وليس  يل   ورة عل  الدارس  بةا غالباد فتسمعمل توىلة الكهرابء

 

 ننننا   وا ننند عديننندة فسنننمددام ال نننوربةا تعنننربع  الرموزواملعنننان النننيت تكنننون غام ننني ومبهمننني وتنننبسم 
سات والقراءات والبحو  اإلضنا يي ملنا ههن ه من  اخلربات ح  تقدم موضو. الدراسي كما تو رحوا  للدرا

  را   ودف ل مر يي ويتسوسي  هأ عبىلارة ع  مفا يم مكمومي   ابلفاظو
  وا د المقنيات الب ويي لغريالناطق    تعلىلم اللغي :

  الوسا ل المعليميي هلا  وا د تر ويي و أ :
 تنمأ   املمعلم ح  افسم ال. وترغىلبل   المعلمو
 تشوق املمعلم للمعلم وتذكأ نشاطل   تاعي الدرسو

.ننرراملمعلم منن  دوره المقلينندي )صي هعلننل مشنناركاد  عنند صن كننان مسننممعاد  وتقننوىل   ننل رود افعممنناد علنن  
 النفسو

 

توسنن   ننال حننواس املننمعلم وامكنننا ت افسننمفادة منهننا  مسنناعد علننن  تنندري  ابعن علنن  كننا. إنننوت 
 لم جبمي  يتموثت ال ورة صواملادة المعليميي املعروضيواترف صوالكلمي والع  لم

 تقوىلي العالتي    املمعلم واملعلم وت يد م  اقمل  لو
 تساعد عل  معا ي مشاكل الن ق وحس  لفظ الكلمات واتروفو

 تؤكد شد يي املمعلم وتق أ عل    للو
 

 ي نسبي ابشياءوتساعد عل  ر ئ صس اء املعلومي  بع ها ور ئ ابس اء ابلكل ومعر 
تعلنننم املعنننان ال نننحيحي للعبنننارات واملفنننردات الغام ننني وا نننرىلدة أبتنننلىل اب  ننناء وصت نننر ابوتنننات وتنىلمنننأ 

 مفردات املمعلمو
 

تميح الفرص ا يدة إلدرا  اتقا ق العلميي  م   الل ر  ها اخلربات ا ديدة ابخلربات السا قي وابلمايل 
 كلها   ع   املمعلم مدة صطولو  القيام  م ارا عاتيي سديدة   م با

 تد   املمعلم للمعلم  واس ي العمل وترغبل   المعليمو
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تقننوىلي رود المأمننل   املننمعلم وتسنناعده علنن  اسننمنبا  املعننارف ا دينندة ليسنناعده علننك   حننلىل مشنناكلل 
  واس ي تعميم اخلربات السا قيو

ممكن  من  املمعلمن  إبدرا  حسىلنأ ممقنارا تساعد عل  نقل املهنارات من  إناح  املهنارة ن  صكربعندد 
  غت النظرع  املسمو  ال قا  والفروق الفردييو

 

تسننناعد علننن  سلننن  العنننامل اخلنننارسأ ن  غر ننني ال ننن   )صي صةنننا تنننذكأ اتنننسىل ال ىلمنننان واملكنننان لننند  
 املمعلىلم و

 يل ن  تع ي  اوتقوىلي شعوراد املمعلم أبمهيي املعلومات واملعارف اليت اكمسبها وعلك يؤدي ابلما
 تعاجل مشكليت افنف ارالسكان واملعر   مسدري ا لوسا ل افت ال ا ما رييي   العمليات الب وييو

 تنقذ املعلم م   عت موات  ال ع  )صي صةا عبارة ع  . ريمسبق للدرس و
 تو روتا كل م  املعلم واملمعلىلمو

 و45تيسروتسهل عملييت المعليم والمعلىلم

لننيت عكر  ننا سننا قاد للوسنننا ل المعليمينني املسننمددمي   تعلننيم اللغنني  نننأ تعنندىل منن  تقنيننات تر ويننني الفوا نند ا
للمنندري  علننن  املهنننارات املدملفننني لمعلنننيم اللغننني العر ينني لغريالنننناطق  لنننا و ننننا  توسننند افها نننات املاديننني 

 وافها ات املعنويي لمسهيل عمليي المعليم    ذه الفوا دو

 علیقاتحواشی والتال
 

شار. عرض ابشا ابلقا رة  مجهوريي  - 9"طرق تعليم اللغي العر يي" مكمبي النه ي امل ريي  وصمحد عبد القادريتمد  د  1
 و100م ص 1982م رالعر ييو 

  اململكي العر يي 40  السني 12852عبد هللا عيس  كمال "اسمددام اتاس     تعليم اللغي" سريدة الرث  ) 2
 و18ص   م2003-9-1السعوديي يوم افان  

"اتوار  الكماا املدرسأ" مقال   الس ل العلمأ للندوة العامليي ابو  لمعليم العر يي  وتفيشي محدي  د 3
 و111ص  م1980 ن1400لغريالناطق  لا  عمادة شؤن املكمبات سامعي الرث   اململكي العر يي السعوديي 

  "الس ل العلمأ للندوة العامليي ابو  لمعليم العر يي لغريالناطق  لا" و علأ القاكأ د -و إيو يتمود نكاعيل د  4
 و112مف 1980 املوا ق  ن1400عمادة شؤن املكمبات  سامعي الرث   اململكي العر يي السعوديي 

  اململكي العر يي 12852  )العدد 40اليوميي ت درع  مؤسسي اليمامي ال حفيي السني  "الرث "سريدة  5
 و18ص  م2003-9 -1وديي السع

 و18ص …املرس  السا ق  6
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 و18ص …املرس  السا ق   7
  اململكي العر يي 40  السني 12852عيس  كمال عبد هللا "اسمددام اتاس     تعليم اللغي" سريدة الرث  )  8

 و18ص  م2003-9-1السعوديي يوم افان  
 و18ص ووونفس املرس  السا ق  9

"المقنيات الب ويي اتدي ي   تعليم اللغات ابسنبيي" دارصميي للنشروالموزي  و عبد هللا ص - ول  دإيو يتمود نكاعي 10
  و27ص م1986

 رب مل للحاس  اويل افإ الد  ذا يسمعمل لربامل ت رية ال م   صوت رية املوضوعات وغري ا كما يسمعمل ل  11
Softwareو 

 و18ص ووونفس املرس  السا ق  12
  اململكي العر يي 12852العدد :  - 40"الرث " اليوميي  ت درع  مؤسسي اليمامي ال حفيي  السني سريدة   13

 18ص  م1/9/2003السعوديي  
"المقنيات الب ويي   تدريس اللغي العر يي لغري الناطق  لا" منشورات  ويتمد علأ السيد  ص  - ود علأ القاكأ  14

 و243ص  م1991املوا ق   ن1411اإليسيسكوو 
 و243نفس املرس وووص   15
 و243نفس املرس وووص  16
  سامعي 18 -1  )الوحدات2606"تدريس اللغي العر يي"  منهل البكالوريوس   الب يي ) وملك  القداد د 17

 و296 -295م ص 2001العالمي نتبال املفموحي إبسالم آابد  
م 2003ريل مي  سون پ لمسمان ا –ا گلگ؟ سل ما أ "انمداا"  ےر كيا هتيو پنتبال شا    يتمد كم 18

 و55ص   م 2003د بانمداا را بز ورم  م  ابزارسكردو 
 وي العالمي نتبال املفموحيات كلهاوووو امع امعلل   مراك نتليميي   19
عدد الكمبيوترواإلنبنا"  لي اليمامي الرث   اململكي العر يي السعوديي )الر ليون صمأ   ع  امل ري  سور  "  20

 و53مف 2001  ديسمرب 1687
 و44ص  م2002للد و  ا ويي السعوديي   رباير  وسهالد  "كليات ابمريسل ان ابل ا  "  لي ص الد  ود والسباعأ ز ري ص 21
الكلوا  شريعبد الرحيم "اسمددام ابسه ة   عمليي المعليم والمعلم" دارنحياء العلوم  ريوت  لبنان   22

 و20-19م ص 1996 ن1416
غنا ع  اسمددام الكم "سريدة الرث  اليوميي ت درع  مؤسسي اليمامي صالعسا  رث "املنا ل والربامل   23

 و18ص    م 2003-9-1  اململكي العر يي السعوديي 12852ال حفيي السني ابر عون )العدد 
 و22املرس  تبل السا قوووص   24
  مقدميو سامعي العالمي نتبال 2606لبكالوريوس   الب يي )"تدريس اللغي العر يي" منهل ا وملك  الق داد د 25

 و293ص م2001املفموحي إبسالم آابد 
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"الس ل العلمأ للندوة العامليي ابو  لمعليم العر يي لغريالناطق   والقاكأ علأ يتمد د -وإيو يتمود نكاعيل د  26
 و351ص       م1980 ن 1400ي لا" عمادة شؤون املكمبات ابلرث  اململكي العر يي السعودي

 و351نفس املرس  السا قوووص   27
"اسمددام العقل افلكبون   تعليم العر يي لغريالعرا" مقال نشر  الس ل العلمأ للندوة العامليي ابو  لمعليم  وتي ر ر   د  28

 و329ص  م1980- ن1400ديي عمادة شيون املكمبات الرث   اململكي العر يي السعو   العر يي لغريالناطق  لا 
"المكنولوسيا اللغويي وعلم ابإوات" الس ل العلمأ للندوة العامليي ابو  لمعليم العر يي  وابكال يتمد حس  د 29

 و349م ص 1980 ن1400لغريالناطق  لا"عمادة شيون املكمبات  سامعي الرث   اململكي العر يي السعوديي 
 و349نفس املرس  السا قوووص   30
 و350نفس املرس  السا قوووص   31
 و350نفس املرس  السا قوووص  32
33 *Arab League Educational Cultural and  Scientific Organization.   
 … م حس   ذا المقرير2002* املراد  نا عام  34
املوا ق   ن 1422تقرير   لىلي "ص الد وسهالد"  اخل و  ا ويي العر يي السعوديي  عوالقعدة / عوات ي  35

 و95ص  م2002 رباير
"المقنيات الب ويي   تدريس اللغي العر يي لغري الناطق  لا" منشورات  ويتمد علأ السيد  ص  -و القاكأ علأ د  36

 247ص  م1991املوا ق  ن1411املنظمي اإلسالميي للب يي والعلوم وال قا ي )نيسيسكو  
القسم العرض جبامعي العالمي نتبال املفموحي ولك   سب  ضيق املكان  ر ا صول رمرباللغي إبسالم آابد كان عند  37

 م لمدري  املعلم و1982ليكسو   ابصسه تل وكان   صدا ل م  تبل 
رشدي علأ عبد الرمح  "تعليم العر يي ابلراديو" مقال   الس ل العلمأ للندوة العامليي ابو  لمعليم العر يي لغريالناطق  لا   38

 و289ص    م1980املوا ق   ن1400عمادة شؤون املكمبات  سامعي الرث   اململكي العر يي السعوديي 
- ن1416الكلوا   شريعبد الرحيم "اسمددام ابسه ة   عمليي المعليم والمعلم" دارنحياء العلوم  ريوت  لبنان  39

 و21ص  م1996
 و20نفس املرس  السا ق وووص  40
ي  "دورافعالم   تنميي الوعأ القومأ"  موعي البحو  املقدمي   الندوة العلميي العامليي عبد اتليم  يتأ الد 41

 و253-252ص  م1977ال انيي   سامعي   رة  )الكماا ال ان  منشورات مرك  دراسات اخلليل العرض 
 و253-252نفس املرس  السا ق وووص  42
 و272نفس املرس  السا قوووص   43
 و271ص  م1988- ن1409نما  الملف يون و نون اف را " دارالشروق  سدة  اململكي العر يي السعوديي شليب كرم "اف 44
"المقنيات الب ويي   تدريس اللغي العر يي لغري الناطق  لا " منشورات  ويتمد علأ السيد  ص - والقاكأ علأ د  45

 و115-114  ص  م1991- ن1411املنظمي اإلسالميي للب يي والعلوم وال قا ي 


